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NOWE RADIOWOZY DLA POLICJI W OŁAWIE I JAWORZE
Data publikacji 27.01.2019

Nowe radiowozy zasiliły ﬂotę pojazdów Komend Powiatowych Policji w Oławie i w Jaworze.
Symbolicznego przekazania pięciu kluczyków do samochodów na ręce policjantów dokonali
samorządowcy współﬁnansujący zakup. Wszystkie nowe radiowozy już rozpoczęły policyjną
służbę.
W budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie nastąpiło symboliczne przekazanie trzech nowych oznakowanych
radiowozów dla policjantów. W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Oławie - nadkom. Paweł
Urbańczyk, Zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic - Marek Szponar, Wójt Gminy Domaniów - Wojciech Głogulski i Prezes
Banku Spółdzielczego w Oławie - Bartosz Sobiesiak.
Zakup radiowozów sﬁnansowany został z budżetu Policji oraz ze środków ﬁnansowych Urzędu Miejskiego w Oławie,
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Gminy Domaniów. Finansowego wsparcia przy zakupie radiowozów udzielił także
Bank Spółdzielczy w Oławie. Dwa nowe Ople Astra traﬁły do policjantów z ruchu drogowego w Oławie, natomiast
trzecie auto Kia Ceed będzie służyła policjantom z Jelcza-Laskowic.
Kolejne radiowozy traﬁły do Jawora. Na placu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze nastąpiło uroczyste przekazanie
dwóch nowych radiowozów. Ich pozyskanie było możliwe dzięki pomocy samorządów gmin Jawor, Bolków, Męcinka,
Mściwojów, Wadroże Wielkie oraz Starostwa, które wsparły zakup ﬁnansując połowę wartości pojazdów. Pozostała część
została zadysponowana z budżetu centralnego policji. Wartość zakupionych samochodów wyniosła blisko 170 tysiące
złotych. Kluczyki do nowych radiowozów na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze - mł. insp. Andrzeja
Błaszczaka przekazali włodarze wymienionych powyżej samorządów w osobach Emiliana Bery, Daniela Iwańskiego,
Grzegorza Kucab, Zygmunta Melner, Haliny Spryska. Chwilę wcześniej pojazdy zostały poświęcone przez księdza
dziekana Dominika Drapiewskiego.
Oznakowane radiowozy marki Opel Astra, będą wzmocnieniem działań realizowanych przez policjantów jaworskiej
drogówki. Samochody posiadają nowoczesne wyposażenie oraz benzynową jednostkę napędową o mocy 200 KM. Po
zakończeniu uroczystości natychmiast rozpoczęły policyjną służbę.
To kolejne pozyskane samochody, które zasilą tym razem ﬂotę Komendy Powiatowej Policji w Oławie i Jaworze. W
znacznym stopniu przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa w obu powiatach.
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